
Koldinghus 
 
Torsdag den 9. januar trodsede de flittige frivillige på kostumeloftet regn, blæst og kulde 
og drog til Kolding. 
Koldinghus husede en udstilling med kostumer fra danske og udenlandske spillefilm og 
alle var enige om, at det ville være inspirerende med en fælles tur. 
 
Vi fordelte os i 4 biler og drog af sted over Storebæltsbroen, hvor udsigten var grumset og 
ingen kunne se hverken vand, land eller pyloner. Turen over Fyn bød heller ikke på nogen 
synderlige gode naturoplevelser, da vinduesviskerne kæmpede en hektisk kamp for at 
holde forruden fri af vand.  
Da vi ankom til Koldinghus, var cafeen lukket pga. renovation, så vi blev henvist til en café 
i en af Koldings hyggelige gågader. Maden var god og snakken gik lystigt på tværs af 
bordene. Dejligt mætte spadserede vi tilbage til Koldinghus og lod os ikke slå ud af den 
fortsat silende regn. 
 

       
 
Da vi trådte ind på udstillingen blev vi mødt af det mest fantastiske rum, man kan forestille 
sig. Nyt og gammelt byggeri i et fænomenalt samspil. Der var virkelig noget for den 
visuelle gæst at tage fat på. Kostumerne var også værd at bruge tid på og vi fik taget 
mange billeder til at gemme i vores billedalbum, som ligger til frit skue på kostumeloftet. 
 
Vel vidende at der er stor forskel på film kostumer og teaterkostumer, lod vi os inspirere og 
fascinere af detaljerne på ærmer, kraver og livstykker. Vi fik os også en hyggelig snak med 
to medarbejdere på skræddersalen, som syr original kostumer til brug for skoletjenesten 
og de fortalte også om et årligt arrangement, der afholdes på Koldinghus, hvor børn og 
unge udklædes og sættes ind i en verden, der hører fortiden til.  
 
Det var en forrygende udstilling og hele turen værd, selvom vi dog blev enige om, at det 
ville have pyntet lidt på oplevelsen, hvis solen have kigget frem. 
Vi delte os i to hold til hjemturen, da nogle skulle omkring Odense og købe stof til The 
Sound og Music og De 3 Musketerer og nogle skulle nå hjem og følges ad til Nytårs 
koncert i Korsør. 
 
Det er ikke sidste gang, at vi tager på fælles tur, så er der nogen, der ligger inde med gode 
forslag til inspirerende udflugtsmål, tager vi meget gerne imod forslag. 
 
På syholdets vegne - Charlotte 


